
ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ  
КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 

 
  

ПРОТОКОЛ № 1 
 

 
Във връзка с решение на Управителният Съвет на БФШ 1928 и в изпълнение на 

решенията му, днес, 10.04.2019 г. (сряда), от 20:30 ч. до 23:00 ч. чрез интернет връзка се 
проведе заседание на Временната Съдийската комисия към БФ Шахмат 1928. 
Своевременно бяха уведомени всички членове на избраната комисия. 

В заседанието се включиха:  
1. IA инж. Здравко Недев 
2. IA, ICCF IM инж. Милен Петров 
3. WIM, IA Ружка Генова 
4. IA инж. Илияна Полендакова 
5. IA д-р Радислав Атанасов 
6. IA Иван Стойнов 
7. NA Димитър Янев. 

 
Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Избор на Структура на Временната съдийската комисия към БФШ 1928. 
2. Обсъждане на задачите и функциите на Временната съдийската комисия към БФШ 

1928. 
3. Обсъждане на възнаграждения на съдиите на турнирите, провеждани в България. 
4. Изясняването на въпросите относно лицензите за Swiss-Manager. 
5. Разглеждане на предложения за съдийска назначения на предстоящи турнири. 
6. Разни 
 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

По т. 1 от дневния ред: 
Избраният от УС на БФШ 1928 председател Здравко Недев предложи Временната 

съдийската комисия към БФШ 1928 да се структурира както следва: Председател, 2-ма 
зам. председатели, секретар и членове. 

  Милен Петров предложи за зам. председатели Радислав Атанасов и Илияна 
Полендакова, а за секретар – Ружка Генова. 

След проведеното обсъждане се пристъпи се към гласуване: 
Гласуването се проведе за всяко име по-отделно. При гласуването предложените 

лица се въздържаха от гласуване. За всяка кандидатура: 



ЗА:    6 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 гласа 
По т. 1 се все следното решение: 
Приема: зам. председатели – Радислав Атанасов и Илияна Полендакова; секретар – 

Ружка Генова. 
 
По т. 2 от дневния ред: Обсъждане на задачите и функциите на Временната 

съдийската комисия към БФШ 1928. 
Решението на УС на БФШ 1928 е, че задача на Временната съдийската комисия към 

БФШ 1928 е изработване на нов правилник на РССК, подготовка и насрочване на Общото 
събрание за избиране на независима съдийска комисия по новия правилник. Текущо 
Временната съдийската комисия към БФШ 1928 изпълнява функциите на Съдийска 
комисия. 

По време на заседанието се дебатираха и обсъждаха редица неотложни задачи.  
 
По т. 3 от дневния ред: Обсъждане на възнаграждения на съдиите на турнирите, 

провеждани в България. 
Проведе се дискусия относно възнагражденията на съдиите.  Отбеляза се, че 

единствената тарифа на документ е от 2008 г. МРЗ през 2008 г. е била 220 лв., а през 2019 
г. – 560 лв. 

Конкретизира се, че възнаграждението на съдиите включва „тарифа“ за съдийския 
труд и командировъчни.  

      След обсъждането се взе решение за необходимостта от промени в съдийските 
тарифи. 

ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 
По т. 4 от дневния ред: Изясняването на въпросите относно лицензите за Swiss-

Manager.  
Подчерта се, че всеки съдия, който получава лиценз, получава код към главен 

лиценз,  който се дава на официалната шахматна федерация БФ Шахмат 1928. Дори и при 
получаване на личен лиценз, съдията е длъжен да се съобразява с правилата на 
лицензираната шахматна федерация. 

След обсъждането се взе решение: Възлага на председателите на Временната 
съдийска комисия и на Квалификационната комисия към БФШ 1928 да влезнат в 
официален контакт с Heinz Herzog за получаване на списък на лицензираните съдии, 
изясняване на статута на получените лицензи и срока им. 

ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
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` По т. 5 от дневния ред:  Разглеждане на предложения за съдийска назначения на 

предстоящи турнири. Дебатира се, че в състезания валидни за международен рейтинг,  
съдии, които не са лицензирани към ФИДЕ се определят като помощници. 

1. Илияна Полендакова представи предложенията на организаторите за съдии на 
ДОП мъже и жени 23-30.05. 2019 г.: гл. съдия – Илияна Полендакова; съдии – 
Георги Живков, Димитър Янев и помощник: Люси Начева. 

По т. 5.1. от дневния ред се реши: Одобряват се направените предложения 
ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 
2. Иван Стойнов информира за предложените от организатора съдии за Държавно 

училищно първенство в Добрич 1-6 май 2019 г.: 
Главен съдия: Иван Стойнов, зам. главен съдия – Радислав Атанасов, Димитър 
Янев и Петранка Драганова. 
Помощник: Люси Начева. 
След обсъждането по т. 5.2. от дневния ред се реши: 

Одобрява предложенията за главен съдия и зам. главни съдии. Приема 
организаторът, съвместно с БФШ 1928 да конкретизират помощниците. 

ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 
 
По т. 6 от дневния ред: Дебатираха се различни казуси, възникващи при провеждане на 
състезанията. Възложи се на Иван Стойнов да направи проучване за изгодни условия за 
изработване на сайт на Съдийската комисия. 
 
С това приключи заседание № 1 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 
 
 
 
ЗДРАВКО НЕДЕВ     РУЖКА ГЕНОВА 
 
Председател      Секретар 
 
       
 


